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6 mitów CV 
ANNA SOWIŃSKA - DORADCA ZAWODOWY·10 PAŹDZIERNIK 2016 

Jeśli myślałeś/aś, że te elementy MUSZĄ znaleźć się w CV to jesteś w 
błędzie!  

MIT 1: Tytuł - Curriculum Vitae Tytułujesz dokument Curriculum 
Vitae? Wiesz, że nie jest to wymagane? Już po strukturze rekruter wie z 
jakim dokumentem ma do czynienia. Zatem o wiele lepiej będzie jak 
nadasz nazwę swoim imieniem i nazwiskiem. CV będzie mniej 
sformalizowane i „przyjemniejsze w odbiorze” oraz zaoszczędzisz nieco 
miejsca :) (co niekiedy jest bardzo ważne, jeśli Twoje doświadczenie 
zawodowe jest spore).  

Mit 2: Zdjęcie Wiesz, że wysyłając CV/Resume do firmy w UK, czy USA 
ze zdjęciem – jest to podstawa do jego odrzucenia? Za granicą dodawanie 
zdjęcia jest ZABRONIONE. W Polsce także nie powinno się tego robić. 
Obecnie moje CV jest bez zdjęcia i działa :). Chciał/abyś być zatrudniony 
ze względu na swoje kompetencje, czy na wygląd? Dla mnie, jako osoby 
zajmującej się kiedyś rekrutacją, nie miało żadnego znaczenia, czy w CV 
znajduje się zdjęcie, czy tez nie. Oczywiście jeśli jest wymóg załączenia 
fotografii, to możemy tak zrobić. Jednakże jest to kwestia otwarta – wybór 
należy do Ciebie :). M0żna, nie trzeba.  

Mit 3: Dane personalne takie jak „stan cywilny, data urodzenia, ilość 
dzieci” Podobnie jak ze zdjęciem - jest to w rzeczywistości dana 
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„zakazana” i może być podstawą do odrzucenia Twojej kandydatury. 
Zdarza się, że za takimi informacjami idą pewne przekonania np. jeśli 
kobieta jest zamężna to zaraz zajdzie w ciążę, będzie nieobecna w pracy ze 
względu na ewentualne zwolnienia itp. Podobnie może dziać się z wiekiem. 
Co prawda, jakby się uprzeć to wiek można określić, ale nie znam osoby, 
która z premedytacją liczyłaby lata kandydata :).  

Mit 4: 1 strona Zdecydowanie, CV może być dłuższe. Spokojnie, 2 strony 
są dopuszczalne. Ba… nawet i 3. Zdarzyło się, że czytałam 5-stronnicowe 
dokumenty i z tego powodu nie były odrzucane. Niemniej jednak im 
krótsze tym lepsze. Starajmy się nie przekraczać tych 2-3 stron.  

Mit 5: Zainteresowania są nie istotne Zainteresowania w CV są bardzo 
ważne. Dzięki zainteresowaniom niekiedy można określić pewne 
cechy/kompetencje kandydata. Zwracałeś uwagę na to jakie umiejętności, 
czy cechy kryją się w Twoim hobby? Np. jeśli lubisz oglądać filmy 
psychologiczne, to z dużą dozą prawdopodobieństwa lubisz analizować 
ludzkie zachowania, może ważny jest dla Ciebie rozwój osobisty. Jeśli 
lubisz i często podróżujesz (np. samodzielnie organizując wyjazdy) to 
może świadczyć o twojej otwartości, ciekawości, ponadto potrafisz 
docierać do informacji oraz analizować je. Dodam, że moją jedna z 
pierwszych prac otrzymałam na podstawie zainteresowań właśnie. Firma 
stawiała na kompetencje wielokulturowe i znajomość języków obcych, w 
związku z tym wymieniłam wszystkie miejsca za granicą, które 
odwiedziłam. Jest to też dobry sposób na ukazywanie swoich kompetencji 
przez absolwentów. W związku z tym warto konkretnie pisać o swoich 
zainteresowaniach.  

Mit 6: Im więcej grafik i koloru tym lepiej Niewątpliwie panuje moda na 
graficzne CV. Po pierwsze, jest to dobre w wybranych branżach. Grafika 



wbrew pozorom nie zawsze się broni. Mocą dokumentu jest jego 
KONKRETNA treść (zwłaszcza na wyższych stanowiskach). Widziałam 
całe czarne CV, z białym tekstem. Nie ukrywam, że wyróżniało się, lecz to 
nie wystarczyło. Infografiki zainteresowań też nie zawsze spełniają to 
zadania, dają za dużo przestrzeni do domysłów ALE…. CV to tez nie 
„klepsydra w gazecie” możesz, a nawet należy wprowadzić trochę koloru, 
nadać interesujący layout, wprowadzić infografiki, lecz tak aby nie 
zastąpiły merytoryki. Jeśli określasz też poziom swoich 
umiejętności/znajomości programów w postaci wykresu liniowego, 
kołowego, liczby gwiazdek, bulletów - to warto opisać skalę (gdzie np. 
znajomość programu/języka - poziom 1 - to poziom podstawowy, a 
poziom 5 - biegły). Dzięki temu ominiemy wszelkiego rodzaju domysły. 
Reasumując, odnośnie grafiki - jak we wszystkim, ważne jest, aby 
zachować umiar. Dokument ma nie być „przysłowiową choinką”, lecz 
profesjonalnie przedstawiać Twoją osobę.  
 
Udostępnij 
Monika Frąckowiak i Tomek Magnowski lubią to. 
Komentarze 

• Polski 
• English (US) 
• ślōnskŏ gŏdka 
• Русский 
• Deutsch 
• Français (France) 
• Italiano 
• Українська 
• Español (España) 
• Português (Brasil) 
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